
Lacheng Ren

Dziękuję za Ciebie, słysząc o Twojej wierze w Pana Jezusa.
Kochamy Ciebie i Twoją rodzinę. Modlimy się za Ciebie, 
Twoją rodzinę i za strażników.

Ps 23,4: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

Lacheng Ren

Moje serce raduje się z tego, że jesteś mocny w Panu.
Modlę się, by oczy, uszy i serca Twych prześladowców otwarły się na Jezusa.

Ps 37,5: Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

Wenxi Li

Moje modlitwy są z Tobą, kiedy znosisz cierpienia.
Jesteś błogosławiony w oczach Pana.

Ap 21,4: I otrze [Bóg] wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, 
ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły

Wenxi Li

Dziękuję Bogu za Twoją miłość do Chrystusa.
Toczysz dobry bój. Trwaj w wierze i biegnij do mety.

Rz 8,35: Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, 
czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?

Zamieszczamy tu przykłady pozdro-
wień dla dwóch chrześcijan, więzio-
nych w Chinach za wiarę w Jezusa.

Proponujemy, aby wybrany przez 
siebie tekst wy ciąć, nakleić na kartkę 
pocztową i podpisać.

Zalecamy, aby nie poda wać wła snego 
adresu. Podpisując list wystarczy podać 
imię, nazwisko i ewentualnie nazwę 
kraju, czyli np. Jan Kowalski, Polska.

Sugerujemy też, by kartkę wysłać 
w kopercie, tym bardziej, że po nakle-
jeniu tekstu nie będzie miejsca na 
adres. Także na kopercie nie poda jemy 
własnego adresu.

Proponujemy, aby adres więzionej 

osoby napisać na kopercie odręcz nie.

Adres:

Lacheng Ren / Wenxi Li

2nd Detention Center

Xiaodian District,

Beige Town

Taiyuan City

Shanxi Province

China

Osoby znające angielski lub chiński 
mogą oczywiście napisać własny list.

Prosimy jednak, aby pamiętać o tym, 
że kartkę lub list każdy wysyła we 
własnym imieniu. 

Zalecamy też prze strzeganie dwóch 
żelaznych zasad dotyczących pisania 
listów do więzio nych osób:

• nie wolno w treści listu ani na ko-
percie zamieszczać nazw żadnych 
organizacji,

• nie wolno zamieszczać krytycz nych 
lub obraźliwych uwag o rządzie 
danego państwa.

Nie zastosowanie się do tych zasad 
może doprowadzić do znacznego 
pogorszenia się warunków życia adre-
sata w więzieniu lub nawet wydania 
dodatkowego wyroku dla niego za 
„współpracę z obcymi organizacjami”.

Informacje o innych więzionych 

chrześcijanach można znaleźć na 

naszej stronie: 

www.gpch.pl
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